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        CE                   Betræk: Smudsafvisende bi-elastisk PU materale,  Fyld: 50% polystyrenkugler og 50% PU-skumflokker.                     Marts. 2017 

Puderne er med dobbelt søm! Anvend Ekamed pude og undgå nedskridning! 

40 x 95cm - H: 5-9cm. 4156 05.. - HMI nr. 55576 Disse puder fås i forskellige størrelser

LEJRINGSPUDE 40 x 75cm - H: 6-11cm. 4154 05 ..- HMI nr. 55578 og giver mulighed for at finde en leringspude, der 

** 30x40cm - H: 6-8cm. 4152 05 ..- HMI nr. 55579  passer netop til den ønskede lejring, herunder ATV- lejring.

** 45x80cm - H: 8-12cm 4155 05 ..- HMI nr. 55580

24 x 73cm - H: 4-8cm. 4153 05 ..- HMI nr. 55581

60 x 45cm - H: 6-11cm.  4175 05..- HMI nr. 83758

Denne pude kan bl.a. rulles og  tilpasses til mange formål.

UNIVERSALPUDE ** 80 x 80cm 4157 05 ..- HMI nr. 55582 Indsættelse: alle kropsdele samt hæle/knæ,  

4 kamre div. aflastninger, støtte af fødder og hæle m.v.

RYGPUDE Denne pude er velegnet til sideleje i 30° position, og

med ** 85 x 85 x 10/12cm 4158 05 ..- HMI nr. 55583 pudens fane, der placeres under selve kroppen, bevirker at

LEJRINGSFANE brugeren "fikseres" i den ønskede position. Puden ligger stabilt 

Den fyldte del er 40 x 85 cm.

Flad lejringspude Denne helt specielle pude er meget velegnet til støtte under

** 50x85x6cm 4159 05 ..- HMI nr. 55584  ben ved sidelejring

** Disse bliver anvendt til Bobath-Lejring.

(Hmi nr. 55585 er samme pude.)

Pude 12 x 28cm H: 3-5cm. 4150 05 ..- HMI nr. 55586 Puderne er perfekte på grund af deres størrelse.

til Til understøttelse ved "Micro lejring".

MICROLEJRING 20 x 30cm H: 5-7cm. 4151 05 ..- HMI nr. 55587

Lejringspude "Slange" small - 30 x 200cm 4163 05 ..- HMI nr. 55597 Slange-puden anvendes til side- og 30° lejring. Puden kan  

   bl.a. til 30gr. lejring  large -  30 x 260cm 4164 05 ..- HMI nr. 55598 enten placeres bagved brugerens ryg, eller hovedet kan  

S-FORM - anatomisk small - 180 / 32cm. 4170 05 ..- HMI nr. 55599 støttes på puden, der herefter føres ned langs kroppen og  

lejringspude "Søhest" large - 200 / 32cm. 4171 05 ..- HMI nr. 55600  til sidst ind imellem benene. 

        HMI nr.: 55599/ 55600 kan fås med inderpose samt lynlås på det aftagelige yderbetræk. "Slangen" er velegnet til både 30- og 135° lejring.

Lejringsrulle 20 x 100cm 4160 05 ..- HMI nr. 55594 Lejringsrulle puden kan anvendes til side-lejring samt 

20 x 200cm 4161 05 ..- HMI nr. 55595 evt. til kropsttøtte ved ryg-lejring.

20 x 260cm 4162 05 ..- HMI nr. 55596

U-FORM 160cm 4165 05 ..- HMI nr. 55592 På grund af sin U-form er denne pude yders velegnet

Lejringspude til at give brugeren en god kropsstøtte ved ryglejring. 

190cm 4166 05 ..- HMI nr. 55593  Puden placers bagved eller rundt om brugeren. 
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ØREPUDE 27 x 15 x 6cm. 4181 6503..- HMI nr. 65057 Ørepude med ovalt hul for at undgå tryk på selve øret.

Puden har to anvendelses muligheder.

Puden kan anvendes til at løfte hælen i forbindelse

Arm-/Hælpude 18 x 40 x 8/0cm. 4169 0503..- HMI nr. 69442 forebyggende behandling af tryksår.

Kileformet Puden kan også anvendes til lejring af en arm ved halvside

lammelse.

Hofte pude/ Abduktionkile anvendes til at støtte hoften samt

Hoftepude 36 x 30 -10/12cm. 4172 0503..- HMI nr. 69443 spredning af ben så risikonen for Hoftelukation reduceres.

Kileformet

Hælpude En lille og praktisk hælpude med en bred elastikstrop

med velcro strop 25 x 20 x 5cm. 5830 1503..- HMI nr. 65055 så puden kan fikseres til foden.

(Skumfyldt pude) Puden er skumfyldt 

og har som standard PU betræk med lynlås

Knæpude

med velcro strop Knæpuden er skumfyldt og har en elastisk velcro strop så 

(Skumfyldt pude) 25 x 20 x 5cm 2018 1402..- HMI nr. 69441 puden kan fikseres rundt om knæet.

L= 60 cm, h= 35cm 97090004  HMI nr. 69377 Brugeren beskyttes effektiv mod slag, klemning, gnidnings-

Innovativ L= 60 cm, h= 40cm 4500 7503 HMI nr. 55588 skader og shear. Man minimerer eventuelle opståede tryk-

personbeskytter L= 80 cm, h= 35cm 97090007 HMI nr. 69378 mærker på arme og ben og giver desuden en god

til montering  L= 80 cm, h= 40cm 4510 7503 HMI nr. 55589 beskyttelse, når man sidder på sengekanten.

på sengehest  L= 90 cm, h= 35cm 97090001 HMI nr. 69379 Beskytterne kan anvendes på både enkelt og 

(Skumfyldt)  L= 90 cm, h= 40cm 4511-7503 HMI nr. 69380 forhøjede sengeheste.

  Vægt 80cm.ca.2,4kg Vægt 90cm.ca.2,6kg

Rengøring: Vaskbar ved 60°. Rengøring foretages ved aftørring med opvredet klud. Brug gængse rengørings- og desinfektionsmidler. Rengøres evt. med SURCON

EKAMED DESINFEKT. SERVIETTER/KLUDE – Sani-Coth Active Wipes  Alkohol fri eller Chlor + 1000. Bemærk: Servietter med chlor/alkohol kan reducere levetiden på PU- materialer.  

Et aftageligt PU betræk kan vaskes optil 95° C. Følg anvisningen på label, der er fastgjort til betrækket, f.eks. kan et PU betræk vaskes ved 95°C – PUROTEX  ved 60º C,

Puderne kan vaskes v/60°C, men anbefales ikke på grund af vanskelighed ved tørring af indholdet, særligt de store puder kan tage lang tid at tørre!.
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Hygiejne pude  anvendes ved intim vask.

Puden er velegnet til personer som abducerer eller

Hygiejnepude 25 x 20 x 15 cm 97060246- HMI nr. xxxxx  indadroterer meget i hoften.

Puden er udført i hård koldskum med afrundet kanter. 

Overfalden er behandlet med PUR-Hud,

Så betræk undgås.

Rygstøtte puden anvendes til personer der har behov for

rygstøtte,når de sidder på sengekanten. Størrelsen af puden 

Rygstøttepude 50 x 40 x 35 cm 97060247- HMI nr. xxxxx medfører at den ligger meget stabilt, især når sengehesten i 

modsatte side anvendes som ekstra stabilisering af puden. 

Dermed kan personen trygt læne sig op af puden.

Puden udført i koldskum med aftageligt PU- betræk.
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